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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi (TI) adalah sesuatu hal yang tidak asing lagi, tapi 
sudah jadi kebutuhan. Dengan berkembangnya zaman, teknologi internet 
merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Perkembangan 
teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang kearah user friendly, 
yang artinya semakin mempermudah pemakainya dalam memahami serta 
menjalankan fungsi internet tersebut. Dalam bidang usaha khususnya bidang 
pemasaran yang bersifat global, suatu informasi dapat secara mudah dan cepat 
untuk disebarluaskan dan diperoleh, hal ini dimungkinkan dengan menggunakan 
teknologi yang sedang popular saat ini yaitu internet, salah satunya adalah World 
wide web ( WWW ), yang dikenal juga sebagai web. Website atau situs dapat 
diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data 
gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari 
semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu 
rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan 
dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink). 

Dengan meningkatnya kebutuhan akan informasi, maka diperlukannya 
suatu sistem yang baik dan cepat. Pemakaian internet sebagai alat penyampaian 
informasi yang akurat, cepat, dan tepat, internet dapat dikatakan sarana 
komuniksai terbaik untuk saat ini. Internet ( inter-network ) dapat diartikan  
jaringan computer luas yang menghubungkan pemakai computer  satu dengan 
computer lainnya dan dapat berhubungan dengan computer dari suatu negara  di 
seluruh dunia.  

Salah satu manfaat dari internet adalah e-commerce, yaitu penyebaran, 
pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti 
internet atau televisi, WWW, atau jaringan computer lainnya. E- commerce ini 
dapat digunakan sebagai suatu sarana untuk memperluas pemasaran dan jaringan 
penjualan perusahaan. 

CV. Diva Anugerah Lestari ( DAL ) adalah salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang instalatir listrik, penjualan alat-alat pemasangan listrik di 
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Bangka Belitung. Produk – produk CV. DAL antara lain lampu taman, lampu 
hias, dan alat pemasangan listrik lainnya. CV DAL juga menerima jasa instalatir  

( pemasangan ) listrik. 

 Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem 
yang dijalankan secara manual, diantaranya adalah banyaknya jumlah data yang 
harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu yang 
digunakan dalam mengolah data, dan sering terjadinya (redudence) penggandaan 
data. Begitu pula dalam sebuah perusahaan dalam mengelola data-data masih 
dikerjakan dengan cara manual, akan terbentur pada kendala seperti yang tersebut 
di atas, sehingga akan mengurangi kinerja suatu perusahaan. Peranan internet di 
sini akan sangat menunjang sekali dalam memberikan dukungan pada kegiatan 
bisnis agar menjadi lebih baik, seperti : 

a. Dapat menghasilkan informasi yang lebih baik. 

b. Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem yang 

dikerjakan secara offline. 

c. Efisiensi dalam segi waktu dan tenaga. 

d. Dapat meningkatkan hubungan perusahaan dengan konsumennya. 

e. Informasi lebih up to date ( terbaru ) 

f. Pengurangan biaya operasional 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut untuk 
menyusun skripsi dengan judul Rancang Bangun E-Commerce pada CV. Diva 
Anugerah Lestari Berbasis Web. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk 
memilih judul tersebut dan sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi atau 
jalan keluar atas kerumitan masalah yang ada di dalam Sistem Berbasis Offline di 
perusahaan tersebut. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang dihadapi oleh CV. Diva Anugerah Lestari  adalah data-data 
yang meliputi, administrasi pelanggan, laporan penjualan, dan sebagainya masih 
dilakukan secara manual,  maka permasalahan yang akan dibahas dalam 
penyusunan Skripsi ini adalah : 

a. Bagaimana proses pemesanan pada sistem online yang lebih cepat. 
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b. Bagaimana merancang dan  menerapkan  sistem yang terintegrasi dengan 

sarana komunikasi yang tepat, sehingga membantu karyawan dalam 

melakukan pelayanan kepada pelanggan dengan efesiensi waktu dan tenaga.  

c. Bagaimana merancang sistem informasi yang membantu proses pendataan 

dan pencarian data pelanggan. 

d. Bagaimana merancang sistem informasi sebagai pemberian data dan 

informasi secara cepat dan akurat mengenai laporan penjualan. 

e. Bagaimana arsip data pelanggan dan penjualan yang telah tersimpan dalam 

sistem informasi adminisitrasi pelanggan tersebut dapat dicetak sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kegiatan bisnis dalam hal pengolahan data, perlulah mendapat perhatian 
serius, karena jika terjadi kesalahan dalam pengolahan data, akan berdampak pada 
hasil dan pencapaian tujuan perusahaan. Hal itu harus diperhatikan supaya dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan. Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 
dari pokok pembahasan, maka pada tugas perancangan sistem ini batasan masalah 
yang akan di bahas yaitu proses Pengelolaan Sistem Informasi Online Pada CV. 
Diva Anugerah Lestari  dimulai dari : 

a. Penulis melakukan Riset hanya menyangkut tentang sistem administrasi dan 

pengelolaan  sistem informasi online yang ada di CV. Diva Anugerah Lestari   

b. Rancangan sistem informasi yang dilakukan penulis menggunakan program 

Macromedia Dreamwaver 8 dan menggunakan database XAMPP 

c. Sistem yang akan dibuat meliputi :  

1) Pendaftaran Pelanggan 

2) Pemesanan Jasa 

3) Transaksi Pembayaran Jasa 

4) Laporan Penjualan Jasa 

 

1.4 Metode Penelitian 

a. Metode pengumpulan data 
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i. Pengamatan ( Observasi ) 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan terjun 
langsung ke lingkungan objek yang diteliti 

ii.  Wawancara ( Interview ) 

Teknik pengumpulan data  dengan mengadakan Tanya jawab secara 
langsung mengenai hal- hal yang ada kaitannya dengan judul yang 
diambil 

iii.  Studi  Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang 
ada kaitannya dengan judul penelitian 

b. Analisa Sistem 

Metode ini digunakan untuk menganalisa sistem yang ada di dalam 
perusahaan, sehingga dapat menentukan kekuatan strategis dalam 
perusahaan. Metode ini menggunakan Unified Modeling Language (UML) 
Metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 

i. Analisis dengan menggunakan Activity Diagram untuk mengetahui 

sistem yang berjalan sebelum diadakannya sistem baru. 

ii.  Analisa Dokumen Keluaran. 

iii.  Analisa Dokumen Masukkan 

iv. Use Case Diagram 

v. Deskripsi Use Case 

 
 
 

c. Perancangan Sistem 

Merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau 
pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang 
utuh dan berfungsi. Dengan model Waterfall, untuk perancangan sistem. 
Metode perancangan yang digunakan adalah metode OOAD (Object 
Oriented Analysis Design) melalui tahapan : 

i. Entity Relationship Diagram (ERD) 

ii.  Logical Record Structure (LRS) 

iii.  Tabel/Relasi 

iv. Spesifikasi Basis Data 

v. Rancangan Dokumen Keluaran 
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vi. Rancangan Dokumen Masukkan 

vii.  Rancangan layar 

viii.  Sequence Diagram 

ix. Class Diagram 

 
d. Implementasi 

Merupakan tahap testing pada program, dengan tahapan sebagai berikut : 
i. Coding 

ii.  Compilier 

iii.  Testing Aplikasi 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan dalam skripsi  ini diharapkan dapat membantu CV. Diva 
Anugerah Lestari dalam memperbaiki sistem yang ada dengan harapan sistem 
secara online ini, dapat mempermudah dalam semua aktivitas bisnis, terutama 
antara perusahaan kepada konsumen.  

Dengan adanya sistem E-Comerce ini, maka diharapkan dapat 
mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

a. Dapat meluaskan pangsa pasar bisnis pada CV. Diva Anugerah Lestari. 

b. Menambahkan kedekatan antara konsumen dengan perusahaan, dalam hal 

pemesanan jasa dan barang. 

c. Menanamkan efesiensi waktu di setiap penyampaian informasi kepada 

karyawan. 

d. Meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan kepada konsumen 

e. Mengurangi biaya operasional perusahaaan, dalam hal pemesanan jasa dan 

barang 

 

 

1.5    Sistematika Penulisan 

Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 5 (  lima ) bab dan beberapa 

lampiran. Adapun setiap bab dan sub-sub yang terdiri dari : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskansecara umum akan membahas Latar Belakang, 
Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, Tujuan 
Penulisan, dan Sistematika Penulisan 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

               Bab ini berisi dasar-dasar teori yang terkait dalam konsep penulis 
menguraikan sekilas tentang Konsep Dasar Sistem Informasi, Definisi 
Internet, Pengertian E-Comerce, PHP, My Sql, Jaringan Internet, 
Website,Analisa Sistem Berorientasi Object, Perancangan sistem 
Berorientasi Object. 

 

BAB III : PENGELOLAAN PROYEK 

Bab ini berisikan tentang Project Executive Plan (PEP), Identifikasi 
Stakeholder,Identifikasi deliver, Penjadwalan Proyek, Rencana 
Anggaran Biaya , Responsible Assignment Matrix (RAM), Struktur 
Tim Proyek, Rancangan Resiko, Meeting Plan 

 

 

 

BAB IV : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

     Bab ini berisi Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran,         
Analisa Masukkan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 
Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship Diagram), Tranformasi 
ERD ke LRS, LRS ( Logical Record Structure ), Tabel, Spesifikasi 
Basis Data, Rancangan Masukkan, Rancangan Keluaran, Rancangan 
Layar, Sequence Diagram, Class Diagram. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 


